
Vînzarea de porcine în 
târgurile de animale sau în alte 
locuri neautorizate reprezintă 
unul dintre factorii care au dus la 
răspândirea  bolilor, în special a 
pestei porcine africane, care pun 
în pericol sănătatea animalelor. 
Președintele Autorității Naționale 
Sanitară Veterinară și pentru 
Siguranța Alimentelor, Robert 
Chioveanu, a anunțat că va fi 
implementat un plan de control şi 
combatere a PPA, că trebuie să 
avem o legislaţie de biosecuritate foarte strictă pentru a reuşi să scăpăm de PPA, 
că va trebui să fie implentat un control al circulaţiei porcilor, mai ales între 
gospodăriile populaţiei.

(Continuare  în  pagina  4)

E x a m e n u l  
n a ț i o n a l  d e  
B a c a l a u r e a t ,  
sesiunea iunie-iulie 
2020, a început 
luni, 22 iunie, cu 
proba scrisă la 
Limba și literatura 
română; marți, 23 
i u n i e ,  s e  v a  
desfășura proba la 
Limba și literatura 
maternă; miercuri, 
24 iunie, va avea 

loc proba obligatorie a profilului. Ultima probă scrisă din această sesiune, proba 
la alegere a profilului și a specializării, este programată joi, 25 iunie. 

(Continuare  în  pagina  7)

Crimă odioasă petrecută pe raza județului Teleorman. 
Un bărbat și-a ucis cu sânge rece soția, copilul, apoi s-a 
sinucis.

Gelozia pare să fie motivul scenelor îngrozitoare care 
s-au petrecut în această dimineață în localitatea mere i 
din județul Teleorman.

Un bărbat în vârstă de 60 de ani și-a ucis soția după ce 
i-a aplicat mai multe lovituri de cuțit. Totul s-a întâmplat 
sub ochii unui copil de numai 2 ani. Nici bebelușul nu a 

scăpat de furia criminalului. Micuțul a fost strâns de gât, 
murind asfixiat.

După ce a realizat ce a făcut bărbatul și-a luat viața, 

înfigându-și cuțitul în inimă.
”În dimineața zilei de 21.06.2020, polițiștii 

teleormăneni  au fost sesizați de catre un barbat din 
comuna Mereni, sat Merenii de jos cu privire la 
producerea unui conflict la o familie din localitate. 

(Continuare  în  pagina  2)

Ziarul tuturor teleormănenilor care au ceva de spus

Un ziar care nu tace, nu minte, nu iartă şi spune lucrurilor pe nume

Anul XIX, serie nouă, nr. 3465, Marţi 23 Iunie 2020, preţ 0,75 leiCOTIDIAN INDEPENDENT

E-mail: ziarulmara@email.com      www.ziarulmara.ro

(€) 1 EUR 
4.8415 lei

($) 1 USD
4.3162 lei

1 XAU 
242.5507 lei

(£) 1 GBP 
5.3577 lei

(Gramul
de aur)
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2446 de absolvenți ai clasei a XII-a s-au 
înscris în Teleorman la Bacalaureat 

Eutanasierea animalelor și amenzi de 
2.000 lei pentru samsarii de suine!

Beneficiarii de fonduri 
europene vor transmite
 cererile la AFIR numai

 în format electronic 

Crimă în Teleorman! 
Și-a ucis soția și copilul apoi s-a sinucis Tragedie 

într-un canal 
din balta GABRU! 
3 persoane s-au

 înecat!



2 EVENIMENT - ACTUALITATE

(urmare  din  pagina  1)
Ajunși la fata locului, polițiștii au constatat 

următoarele: in dimineața zilei de 21 Iunie a.c., 
pe fondul unor discuții contradictorii, un bărbat 
in vârsta de 60 de ani și-a înjunghiat mortal 
soția in vârsta de 39 de ani iar intr-o baie a 
locuinței a fost găsit cadavrul unei fetite in 
vârsta de 1  an si 3 luni care se pare ca ar fi fost 
ucisă prin asfixiere. 

Ulterior, intr-o alta camera a fost găsit și 
autorul care prezenta mai multe plăgi, 
constatându-se și decesul acestuia. 

Potrivit anchetatorilor el a fost găsit zăcând 
într-o baltă de sânge, cu cuțitul în mână.

Atât soția, cat și criminalul au revenit de 
curand din străinătate. Vecinii spun că în 
ultima vreme cei doi se certau des.

Claudiu DUMITRACHE

3 persoane 
în vârstă de 
1 8 ,  3 2 ,  
respectiv 36 
de ani ani s-au 
înecat într-un 
canal din balta 
GABRU din 
apropiere de 
l o c a l i t a t e a  
Teleormanul.

P r i m a  
v ic t ima,  un  
b ă r b a t  d e  
aproximativ 32 
de ani, a fost 
scoasă la mal 
în stare de inconstiență, cu puls de 80 și saturație 91, cu 
admisie de oxigen și a fost transportată a fost transportată la 
UPU Alexandria pentru îngrijiri de specialitate.

Celelalte 2 victime scoase din apă erau fără puls, motiv 
pentru care s-au început manevrele de resuscitare sub 
coordonarea personalului medical SAJ.

Din păcate cele două persoane găsite fără puls au 
decedat. În ciuda eforturilor medicilor de la Ambulanța 
Teleorman, tânărul de 18, respectiv 34 de ani au fost declarați 
decedați.

La două zile de la poducerea incidentului, a murit și cel de-
al treilea bărbat. Deși a intrat în coma, medicii de la Spitalul de 
Urgență din Alexandria au reușit să-l readucă la viață. Din 
păcate inima acestuia a încetat sa mai bată.

Pentru familia lui tragedia este cu atât mai mare cu cât în 
canalul cu pricina, vineri seara, și-a pierdut viața și fratele mai 
mic al bărbatului.

Deocamdată nu se cunosc imprejurarile producerii 
evenimentului, dar se pare că cele 3 persoane 
înecate”pescuiau” la carbid. Din cauza mirosului extrem de 
puternic li s-a făcut rău și au căzut în apă.

Braconierii dau dovadă de o imaginaţie incredibilă atunci 
când vine vorba despre metodele de a scoate peştele din apă. 
Vechile plase monofilament sunt istorie. Mai nou aceștia 
folosesc substanţe chimice sau curent electric. Din păcate 
cele două metode nu sunt periculoase doar pentru pești, ci și 
pentru oameni.

Asta au pățit și cele 3 persoane care s-au înecat într-un 
canal de deversare al bălții Gabru (cunoscut printre localnici 
drept ”Călugărul”), din apropiere de localitatea Teleormanu. 
Aceștia au intrat într-un canal în care a fost aruncat în 
prealabil carbid. În timp ce coborau, din cauza mirosului 
extrem de toxic li s-a făcut rău și au căzut.

Victimele sunt un jandarm, un consilier local și fratele 
acestuia.

Claudiu DUMITRACHE

SC Mara Prod Com SRL angajează personal 
supermarket. Relații la sediul societății din Alexandria, Str. 
Abatorului, Nr. 1 Bis. Telefon: 0247/314.575

***
SC Mara Prod Com SRL angajează escavatoriști și 

buldoescavatoriști. Relații la telefon 0766.279.773.
***

SC ATAC GUARD&PROTECT SRL angajează agenți de 
pază. Telefon: 0247/312.854.

***
Angajăm șoferi categoria C. Relații la telefon 

0766.279.773.
***

SC MARA PROD COM SRL angajează muncitori 
necalificați.  Relații la telefon 0766.279.773.

***
Angajăm șef firmă de pază și paznici. Relații la telefon: 

0766.279773.
***

SC MARA PROD COM SRL angajează economist și 
contabil, de preferat cu experiență în muncă.  Relații la 
telefon: 0247/314.575. 

***
Complexul turistic MARA angajează ospătari pentru 

restaurantul RIVIERA și personal de serviciu pentru motel 
și spălătorie. Relații la tel. 0723.148.613 sau direct la sediul 
complexului.

Anunţuri

Crimă în Teleorman! 
Și-a ucis soția și copilul apoi s-a sinucis

Românii au făcut rezervări 
pentru aproape 20.000 de 
mașini în cadrul programului 
Rabla Clasic și pentru 1.225 
de mașin i  e lect r ice în 
programul Rabla Plus, potrivit 
unor date preliminare.

Programele Rabla Clasic 
și Rabla Plus au început la 
sfârșitul lunii martie, în plină 
perioadă de restricții de 
c i r cu la ț ie  în  con tex tu l  
pandemiei de coronavirus 
SARS-CoV-2.

Inevitabil, acest lucru a 
avut un impact major asupra 
celor două programe, motiv 
pentru care Administrația 
Fondului de Mediu (AFM) nu a 
m a i  p u b l i c a t  p e r i o d i c  
informații despre numărul de 
mașini vândute în cadrul 
programelor.

Of i c ia l i i  m in is te ru lu i  
anunță acum o serie de 
informații preliminare cu 
privire la cererea pentru cele 
două programe. Astfel, în 
cadrul programului Rabla 
Clasic au fost efectuate până 

în prezent aproape 20.000 de 
cereri, în contextul în care 
bugetul este suficient pentru 
60.000 de tichete.

"Fondurile Rabla Clasic 
acoperă 60.000 de vouchere, 
iar în acest moment s-au 
rezervat aproape 20.000. 
Piața încearcă să-și revină, 
probabil că nici în perioada 
următoare nu vor fi cereri 
foarte mari", a explicat Marius 
Tudor, secretarul general al 
Asociației Producătorilor și 
Importatorilor de Automobile 
(APIA).

Între timp, Costel Alexe, 
ministrul Mediului, a dezvăluit 
că pentru programul Rbla 
Plus au fost efectuate până în 
prezent 1.225 de rezervări, în 
condițiile în care bugetul 
permite vânzarea a circa 
3.000 de mașini electrice în 
acest program.

"Avem deja rezervate 
1.225 de mașini electrice 
pentru 2020, dintr-un total de 
3.000, cât ne-am propus în 
acest an. Trebuie menționat 
că la programul Rabla Plus 
avem o suplimentare de 
buget în acest an de la 90 la 
140 de milioane lei. Este cea 
mai creștere bugetară pe care 
a avut-o acest program", a 
declarat Alexe.

Totuși, rezervarea unei 
mașini în cadrul celor două 
programe nu reprezintă o 
g a r a n ț i e  c ă  p e r s o a n a  
i n t e r e s a t ă  v a  f i n a l i z a  
tranzacția printr-un contract 
de achiziție. De altfel, este 
posibil ca unii clienți să 
renunțe la rezervări din cauza 
efectelor economice ale 
pandemiei de coronavirus.

Pentru ediția din acest an, 
toate documentele necesare 
p e n t r u  a c c e s a r e a  
programelor Rabla Clasic și 
Rabla Plus se depun prin 
internet, iar termenele limită 
au fost prelungite.

Tragedie într-un
 canal din balta GABRU! 
3 persoane s-au înecat!

ANPC a început o serie de controale la 
service-urile auto din întreaga ţară, în urma 
sutelor de reclamaţii primite de la consumatori 
şi transportatori privind practici comerciale 
incorecte şi facturi "umflate".

"Analizând conduita unor astfel de unităţi, 
am ajuns la concluzia că practicile acestora 
sunt total incorecte în relaţia cu consumatorii, 
aflându-ne în prezenţa unei deformări 
substanţiale a comportamentului economic al 
acestora. Practicile comerciale folosite de 
unele service-uri afectează considerabil 
capacitatea consumatorilor de a lua o decizie 
în cunoştinţă de cauză. Vom prelungi aceste 
controale atât cât va fi necesar.

Şi spun asta după ce, analizând informarea 
pe care o oferă service-ul auto în legătură cu 
ora de manoperă afişată şi cuantumul 
aceleiaşi ore aflate pe factură care ar urma să 
fie achitată fie de consumator şi în unele cazuri 
de către asigurator, rezultă nişte valori diferite, 
de la 59,9 lei plus TVA până la 350 lei plus TVA, 
sau uneori chiar şi 1.000 lei plus TVA pentru 
acelaşi autoturism efectuând aceeaşi 
operaţiune", afirmă directorul general ANPC, 
Paul Anghel.

Inspectorii au constatat că unitatea 
reparatoare viciază acordul consumatorului, 
expunându-i acestuia două argumente aflate 
în totală contradicţie cu orice mecanism legal 
de stabilire a preţului unor servicii, respectiv 
"Nu te interesează preţul deoarece plăteşte 
asiguratorul'' şi "Ne ocupăm noi de tot, tu doar 
trebuie să semnezi aceste hârtii".

''Facturile "umflate" inclusiv cu ore de 
manoperă cu 500% mai mari decât preţurile 
practicate în mod normal afectează 
consumatorul din două perspective: una ar fi 
aceea a creşterii costurilor de asigurare în anul 
următor, în condiţiile creşterii poliţei de 
asigurare ca urmare a unor cheltuieli 
ocazionate de un eveniment asigurat, iar pe de 
altă parte există situaţii în care, din cauza 
diferenţelor uriaşe de costuri, inclusiv cu 
preţurile anumitor piese auto, până la valori de 
neacceptat pentru asigurator, consumatorul va 
fi incapabil să intervină în conflictul creat de o 
creştere nejustificată a unor costuri între 
service-ul auto şi compania de asigurări", 
avertizează directorul general al ANPC, citat 
de Agerpres.

Evoluția programelor Rabla și 
Rabla Plus 2020

Sute de reclamații privind facturi 
"umflate" la service-urile auto
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Liberalii au depus, luni, la Parlament 
cererea de revocare din funcţia de Avocat al 
Poporului a Renatei Weber.

„Am demarat astăzi procedurile de revocare 
din funcţia de Avocat al Poporului a doamnei 
Renate Weber. Primul pas îl constituie 
depunerea cererii de revocare pe care o 
semnează liderul de grup al PNL de la Senat şi 
subsemnatul, în calitate de lider de grup de la 
Camera Deputaţilor. Cererea de revocare a fost 
depusă astăzi la Biroul permanent şi în 
principiu are două capete de acuzare. Primul 
capăt de acuzare este cel referitor la conflictul 
de interese în care se găseşte doamna Renate 
Weber – un slujbaş al statului şi al poporului ar 
trebui să fie care acţionează împotriva 
poporului şi împotriva statului, Practic, doamna 
Renate Weber, prin acel atac la Curtea 
Constituţională a României, îşi protejează 
propria pensie specială de care beneficiază în 
calitate de Avocat al Poporului, iar al doilea 
capăt de acuzare în solicitarea noastră de 
revocare este depăşirea mandatului  
constituţional prin instituirea mecanismului de 
tortură pe spitalele COVID şi sunt detaliate cele 
două aspecte. Sesizarea are şi un caracter 
juridic destul de pronunţat”, a spus Florin 
Roman, înainte de şedinţa BEx a PNL, care are 
loc la sediul central al partidului.

El a arătat că au fost demarate discuţiile cu 
parlamentarii pentru sprijinirea acestui demers.

„Am observat că PSD sau o parte din PSD 
face scut în jurul doamnei Weber. Eu cred că 
acea parte din PSD care face scut în jurul 

doamnei Renate Weber va trebui să explice în 
zilele următoare, mai ales că se apropie două 
campanii electorale, cea de la locale şi cea de 
la parlamentare, cum se face că 5 milioane de 
români care au muncit 30-40 de ani şi primesc o 
pensie pe contributivitate nu sunt discriminaţi, 
iar specialii doamnei Renate Weber şi ai PSD 
sunt bine mersi şi nu are nimeni voie să-i 
deranjeze nici măcar cu o singură floare. (…) 
Eu vă spun că şi de la PSD nu e toată lumea 
lămurită că trebuie să facă scut doamnei 
Renate Weber”, a adăugat Florin Roman.

Liberalul a susţinut că Renate Weber a 
încălcat articolul 72 din Constituţie, referitor la 
conflictul de interese.

„Vă solicităm să procedaţi la sesizarea 
comisiilor juridice ale Camerei Deputaţilor şi 
Senatului pentru audierea doamnei Renate 
Weber, Avocat al Poporului, în vederea 
întocmirii unui raport prin care să se propună 
Camerei Deputaţilor şi Senatului întrunite în 
şedinţă comună, demiterea acesteia din funcţia 
de demnitate publică în care a fost numit”, se 
arată în solicitarea depusă de liberali.

După cum anunță Samuel Calotă, președintele 

Organizației Județene Teleorman a Alianței Liberalilor și 

Democraților și formațiunea sa politică se pregătește de 

alegerile locale, care e posibil să sedesfășoare în luna 

septembrie. Astfel, la Alexandria,ALDE Teleorman îl 

propune pe Marius Badea Rivera împotriva lui Victor 

Drăgușin. Marius Badea Rivera este tânărul care în 

copilărie a interpretat rolul lui Niculae în filmul Moromeții 

regizat de Stere Gulea. Ceea ce este curios este faptul că 

tânărul Marius Badea Rivera încă de acum acuză faptul că 

va fi o campanie electorală murdară. Badea Rivera a 

declarat că nu va răspunde în nici un fel provocărilor, din 

partea oricui ar veni, și va avea în centru atenției sale 

cetățeanul cu nevoile sale și Alexandria.

”Și eu în ultima vreme aud de la diverse persoane căse 

pregătește o campanie nu foarte curată, și vreau să spun 

că singurul răspuns pe care îl am pentru o campanie de 

genul ăsta este că nu o să răspund la astfel de provocări; 

pot să arunce cu câte mizerii vordori, și sper din tot 

sufletul ca aceste așazise idei de precampanie să nu vină 

din partea contracandidaților, ci din partea oamenilor de 

lângă ei”, a declarat Marius Badea Rivera, candidat ALDE 

la primăria Alexandriei, fără să expliciteze dacă oamenii 

din jurul candidatului nu sunt din echipa acestuia.

Și Marius Badea Rivera se repetă: ”Nu voi răspunde nici 

unui fel de provocare, pot să arunce cu orice mizerii vor, 

deși sper să nu o facă, pentru că eu nu o voi face sigur. Voi 

vorbi în toată Campania electorală, dar și până atunci doar 

de ceea ce vreau să fac la Alexandria; ceea ce-mi doresc 

eu: îmi doresc să facă toți candidații, pentru că lucrurile 

care trebuiesc făcute în principiu se știu, sunt vechi, 

foarte vechi”.

Ioan DUMITRESCU

Președintele interimar al PSD - Marcel Ciolacu a declarat, 
duminică seara, că partidul nu va intra în alegeri fără o 
conducere legitimă, aleasă prin vot. Liderul social-democrat 
a spus că procedurile pentru organizarea congresului vor fi 
demarate în curând.

„Vom face congres, chiar se impune un congres. Cât de 
curând vom declanșa procedurile de depunere de moțiuni. 
Presupun că în două, trei săptămâni toate procedurile interne 
ale partidului o să fie aprobate.

Am zis că facem în două, trei săptămâni. Terminăm toate 
procedurile și, pe urmă, o să stabilim data congresului. Da, se 
poate face. Suntem în 2020, se poate face și online 
congresul, nu e o problemă. Nu vom intra în alegerile locale 
fără o conducere legitimată prin vot de către congres. Suntem 
mai deschiși, nu mai suntem atât de rigizi”, a declarat Marcel 
Ciolacu, la un post TV.

Reamintim că PSD a decis să amâne Congresul 
programat pentru 21 martie din cauza coronavirusului. 
Decizia a fost luată cu doar câteva zile înaintea 
evenimentului, după ce președintele Klaus Iohannis a emis 
decretul privind starea de urgență.

Marcel Ciolacu: ”Nu vom
 intra în alegerile locale fără 

o conducere legitimată prin vot”

ALDE se pregătește 
de locale

Consi l i i le  judeţene ş i  
primăriile vor primi încă 930 de 
milioane de lei, conform legii 
a d o p t a t ă  j o i  î n  p l e n u l  
Parlamentului prin care a fost 
aprobată şi modificată OUG 
50/2020 privind rectificarea 
bugetară.

Din întreaga sumă, 850 de 
milioane lei vor fi alocaţi 
consiliilor judeţene care vor 
distribui banii către primării 
pentru susţinerea cheltuielilor 
sociale, iar 80 de milioane lei 
sunt alocaţi pentru municipiul 
Bucureşti, din care 40 milioane 
lei Primăriei Generale a 
Capitalei.

Î n a i n t e a  d e z b a t e r i i  
proiectului de act normativ, 
Sorin Lazăr, preşedintele 
Comisiei de buget, finanţe-
bănci din Camera Deputaţilor a 
precizat că a fost necesară 
această suplimentare, faţă de 
cele 226 milioane lei alocate de 
Guvern la rectificarea bugetară 
din luna aprilie, deoarece multe 
dinte unităţile administrativ-
teritoriale, pe fondul scăderii 
încasărilor la bugetele locale 
din cauza crizei generată de 
pandemia Covid-19 şi a 
cheltuielilor efectuate pentru 
combaterea acesteia, riscau să 
nu mai poată asigura serviciile 
de asistenţă socială pentru 
comunităţile locale.

Proiectul legislativ a primit şi 
aprobarea parlamentarilor 
liberali, care au considerat şi ei 
că rectificarea făcută de 
g u v e r n u l  P N L  t r e b u i e  
rectificată de Legislativ, în 
f a v o a r e a  p r i m ă r i i l o r  ş i  
consiliilor judeţene.

Flor in Roman, l iderul  
grupului liberal din Camera 
Deputaţilor a spus: "PNL 

v o t e a z ă  a c e a s t ă  l e g e ,  
deoarece propunerile nu 
modifică substanţial ordonanţa 
de urgenţă emisă în luna aprilie 
şi astfel rezolvăm problemele 
cu care se confruntă consiliile 
j ude ţene  pe  par tea  de  
asistenţă socială. Ţin să arăt că 
este pentru prima dată de mulţi 
ani încoace când Guvernul a 
actualizat standardele de cost, 
iar primăriile şi consiliile 
judeţene primesc mai mulţi 
pentru asistenţa socială".

Singurul grup parlamentar 
ca re  a  vo ta t  împot r i va  
rectificării bugetare a fost cel al 
UDMR care a anunţat prin 
reprezentantu l  Benedek 
Zachariae că actul normativ 
lasă fără bani instituţiile publice 
de cultură şi artă, care vor fi 
nevoite să aştepte alocări de la 
consiliile judeţene şi locale.

Înaintea şedinţei de plen, 
comisiile reunite de buget-
finanţe din Parlament au 
a p r o b a t  u r m ă t o r u l  
amendament care a fost inclus 
în actul normativ: "261. - (1) Se 
majorează sumele defalcate 
din taxa pe valoarea adăugată 
pentru bugetele locale cu suma 
de 930.000.000 lei potrivit 
anexei nr.5 din prezenta 
ordonanţă de urgenţă, astfel:

a) 373.639.000 lei pentru 
f i n a n ţ a r e a  c h e l t u i e l i l o r  
descentralizate la nivelul 
judeţelor, pentru finanţarea 
serviciilor sociale din sistemul 
de protecţie a copilului şi a 
centrelor publ ice pentru 
persoane adulte cu handicap;

b) 43.059.000 lei pentru 
f i n a n ţ a r e a  c h e l t u i e l i l o r  
descentralizate la nivelul 
c o m u n e l o r ,  o r a ş e l o r ,  
municipiilor, sectoarelor şi 

municipiului Bucureşti, pentru 
finanţarea serviciilor sociale 
din sistemul de protecţie a 
copilului, a centrelor publice 
pentru persoane adulte cu 
handicap şi a drepturilor 
asistenţ i lor  personal i  a i  
persoanelor cu handicap grav 
şi indemnizaţiile lunare de la 
nivelul sectoarelor municipiului 
Bucureşti;

c) 513.302.000 lei, pentru 
echilibrarea bugetelor locale 
ale judeţelor şi sectoarelor 
municipiului Bucureşti.

(2) Ministerul Finanţelor 
Publice este autorizat să 
i n t r o d u c ă  m o d i f i c ă r i l e  
corespunzătoare în volumul şi 
structura bugetului de stat pe 
anul 2020".

Modif icări le făcute de 
Parlament la rectificarea 
bugetară aprobată în luna 
aprilie vin în urma unui semnal 
de alarmă tras printr-un 
comunicat  de presă de 
As o c i a ţ i a  O ra ş e l o r  d i n  
România, la începutul lunii 
iunie, prin care se arăta că 
peste 50 de primării de oraşe 
riscă să intre în incapacitate de 
plată şi să îşi închidă porţile, ca 
urmare a efectelor pandemiei 
de Covid-19 şi a lipsei de dialog 
din partea Ministerului de 
Finanţe. Reprezentanţii AOR 
au declarat că estimările făcute 
de asociaţie privind scăderea 
gradului de încasare la nivel 
local s-au dovedit corecte, iar, 
din analiza situaţiei gradului de 
colectare a impozitelor şi 
taxelor locale, se confruntă cu 
o situaţie disperată pentru de la 
nivelul oraşelor mici, care 
urmau să rămână fără fondurile 
n e c e s a r e  d e s f ă ş u r ă r i i  
activităţii.

Liberalii au depus cererea de revocare a 
Renatei Weber din funcţia de Avocat al Poporului

Consiliile judeţene şi primăriile vor primi 
încă 930 de milioane de lei
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”În urma misiunilor de audit, 

Comisia a concluzionat foarte 
clar că trebuie implementat un 
plan de control şi combatere a 
bolii, că trebuie să avem o 
legislaţie de biosecuritate 
foarte strictă pentru a reuşi să 
scăpăm de PPA, va trebui să 
avem un control al circulaţiei 
porci lor,  mai ales între 
gospodăriile populaţiei, dar şi 
un recensământ şi un control 
pe tot ceea ce înseamnă 
mişcarea animalelor pe 
teritoriul României. Acesta va 
fi făcut de ANSVSA împreună 
cu MAI. Ştiţi foarte bine că noi 
am declanşat deja aceste 

controale, încă din luna 
decembrie, când am verificat 
în trafic mişcarea animalelor şi 
am prins tot felul de persoane 
care mergeau şi comercializau 
porci fără documente. Luau 
porcii dintr-o parte şi mergeau 
în alta pentru a-i vinde. Din 
păcate mai avem astfel de 
cazu r i ,  f ă ră  să  de ţ ină  
documente, fără să respecte 
c o n d i ţ i i  m i n i m e  d e  
biosecuritate, iar oamenii 
merg şi cumpără purcei din 
locuri necunoscute, fără ca 
aceştia să fie identificaţi, fără 
certificat sanitar-veterinar 
eliberat de un medic de liberă 
practică împuternicit”, a 

declarat Robert Chioveanu.
Robert Chioveanu a vorbit 

și despre sancțiunile pe care le 
riscă samsarii: ”Legislaţia 
spune foarte clar, în cazurile în 
care samsarii sunt prinşi că 
deţin porci într-un mijloc de 
transport, fără certi f icat 
sanitar-veterinar de sănătate 
eliberat de un medic veterinar, 
a c e l e  a n i m a l e  v o r  f i  
eutanasiate, iar proprietarul 
primeşte o sancţiune pe 
persoană fizică.” Potrivit 
șefului ANSVSA, amenda 
minimă pe care o riscă 
samsarii este undeva la 2.000 
de lei.

George ZAVERA

4 SOCIAL - ECONOMIC

Orașul Alexandria a fost înființat în anul 1834, fiind 

ridicat după planul austriacului Moritz von Ott și având în 

centru primăria, judecătoria, școlile și două piețe publice.

Mai târziu a apărut „prima grădină publică din 

Alexandria pe strada C. Negri colţ cu strada C. 

Brâncoveanu întreţinută de fraţii Andreescu Cofetaru 

având o alee circulară, iar în mijloc mese şi scaune”, iar „în 

anul 1875 primarul Pandele Zaharescu hotărăşte ca piaţa 

Sf. Alexandru să se închidă şi să se tranforme în grădină 

publică”, angajându-l pe Alexandru Grădinaru să o 

amenajeze. Astfel, lângă biserică a fost amenajată 

grădina publică a orașului, iar în perioada 1878-1879 s-a 

construit un pavilion de către antreprenorul Vasile 

Negulescu, la iniţiativa primarului Demetrie Bădescu-

Roşiori. Construcția era din scânduri și avea o formă 

hexagonală.

Din monografia scrisă de Ilie I. Catalina în anul 1935 

aflăm că „una din lucrările publice ale orașului e grădina 

sau mai bine zis grădinița publică, așezată în centru, lângă 

strada Fondatori și încadrată de catedrală, primărie și 

hală. Deși e mică, abia cât un teren de foot-ball, totuși e 

aranjată cu mult gust și îngrijită cu multă atenție, ceea ce 

face ca să fie punctul cel mai de atracție atât al 

localnicilor, cât și al musafirilor”.

O a doua monografie, „Alexandria, 100 de ani” 

consemnează apariția celui de-al doilea pavilion: „primarul 

Ştefan Mândreanu (1901-1904) măreşte grădina publică 

şi plăteşte ridicarea unui nou pavilion de o rară frumuseţe 

arhitectului C. Cerchez. Construcţia era de zid şi 

orientată spre comuna Poroschia”.

De-a lungul timpului, numeroși musafiri au fost în 

trecere prin oraș. Printre ei se numără și istoricul N. 

Iorga, care a venit în data de 7 mai 1906 la Alexandria. 

Acesta va descrie orașul și împrejurimile într-o broșură 

intitulată „Conferinţa ţinută la şezătoarea literară-

naţională în Alexandria”: „lângă biserica cea mare, 

primăria ţine o curată şi cochetă grădină, care cuprinde şi 

pavilionul pentru adunări, serbări şi petreceri. În zilele 

mari, cântă aici tarafurile lăutarilor ce-şi mai aduc aminte 

de cele mai frumoase din cântecele bătrâneşti; şi muzica 

militară vine să învioreze lumea. De la amiezi înainte până 

târziu noaptea se plimbă femeile frumoase ale 

„poporului”, cu cămăşile cusute în flori şi fluturi cu 

pieptăraşe împodobite şi rochiile umflate, scurte, de 

culori luminoase, pe care numai rareori le înlocuieşte 

catrinţa; în jurul lor se învârt flăcăii cu şalvari largi şi 

pălăriuţă rotundă, în port de orăşeni. Merg toţi siguri şi 

veseli ca acasă la dânşii, într-un târg care e într-adevăr al 

lor”.

Sursa: Steluța Chefani-Pătrașcu, „Primul pavilion din 

Grădina publică”

Sursa foto: Muzeul Județean Teleorman, Alexandria, 

Grădina Publică, cca. 1930 (carte poștală ilustrată 

necirculată)

Cornelia RĂDULESCU

Eutanasierea animalelor și amenzi de 
2.000 lei pentru samsarii de suine!

In contextul actualei crize provocată de 
pandemia de coronavirus, Agenția pentru 
Finanțarea Investițiilor Rurale menține soluția 
alternativă de transmitere a documentelor 
bazată pe tehnologia Cloud. Conform 
conducerii AFIR,  depunerea cererilor de plată, 
a cererilor de modificare a contractelor de 
finanțare și a documentațiilor de avizare a 
achizițiilor de către beneficiarii PNDR 2020 se 
va face, în continuare, prin intermediul 
internetului, fără deplasarea la sediul insituției.

Documentele vor fi transmise  la AFIR  în 
format electronic, cu utilizarea semnăturii 
digitale, dacă beneficiarul deține o astfel de 
semnătură, sau o fotocopie a documentațiilor 
cu semnătura olografă. Documentele sunt 
transmise pe adresa oficială de e-mail a 
Centrelor  Regionale sau Oficiilor Județene ale 
AFIR, după caz, sau încărcate de beneficiar in 

sistemul online al Agenției, prin utilizarea 
aplicației „OneDrive”, accesând link-ul pus la 
dispoziție beneficiarilor de către experții AFIR.

Sistemul informatic  al AFIR de gestionare a 
procesului de depunere a cererilor de finanțare 
și de analizare a acestora este funcțional și 
permite parcurgerea tuturor etapelor 
procedurale de la depunerea online a cererii de 
finanțare, la contractarea proiectului și până la 
efectuarea plaților aferente tranșelor de plată 
depuse.

De asemenea, comunicările AFIR se vor 
realiza cu prioritate prin e-mail, acolo unde este 
posibil, la adresele de contact puse la dispoziție 
de beneficiari, prin intermediul contractului sau 
deciziei de finanțare, solicitându-se totodată și 
confirmare de primire din partea destinatarilor. 

George ZAVERA

Începând cu 1 iulie începe 
procedura de conectare a 
caselor de marcat la serverele 
ANAF, potrivit documentului 
publicat la finalul săptămânii 
trecute în Monitorul Oficial. 
Termenul este mai scurt 
pentru marii contribuabili, care 
au la dispoziţie 3 luni, 
r e s p e c t i v  p â n ă  l a  3 0  
septembrie, în timp ce restul 
firmelor, contribuabili mici şi 
mijlocii, au timp să 
c o m p l e t e z e  
procedura până la 
31 ianuarie anul 
viitor.

P o t r i v i t  
e s t i m ă r i l o r  
M i n i s t e r u l u i  d e  
Finanţe, până la 31 
septembrie vor fi 
c o n e c t a t e  l a  
servere le  ANAF 
circa 50.000 de 
terminale instalate 
de marile companii, 
iar la finalul lunii 
ianuar ie se vor  
colecta datele în 
timp real de la un total de circa 
550.000 de case de marcat. 
Acum două săptămâni au fost 
demarcate testele de soft 
pentru furnizorii de aparate de 
marcat electronice fiscale 
(AMEF).

Excepţie fac cei care sunt 
firmele aflate în zone unde nu 

există reţele de comunicaţii 
electronice. Acestea vor trebui 
să depună prin site-ul ANAF o 
declaraţie, în format PDF, 
semnată electronic.

Aceştia vor trebui să 
depună o declaraţie (se 
găseşte în Anexa 2 actului 
normativ despre care scriem). 
Termenele sunt la fel ca cele 
de mai sus: 30 septembrie 
pentru contribuabilii mari şi 31 

ianuarie pentru restul.
R a p o r t u l  a n u a l  a l  

Consiliului Fiscal pentru 2019 
arată că veniturile fiscale ale 
R o m â n i e i  ( i m p o z i t e  ş i  
contribuţii sociale) a fost anul 
trecut de 26,7% din PIB, cu un 
ecart de 13,2% faţă de media 
UE, ţara noastră fiind clasată 
pe penultimul loc la acest 

capitol. Totodată, veniturilor 
bugetare (potrivit metodologiei 
ESA 2010) au fost de 31,7% 
din PIB (cu 13,4% sub media 
europeană), de asemenea 
printre cele mai mici din UE, 
unul dintre factori f i ind 
evaziunea fiscală, pe lângă 
taxele reduse.

Datele colectate din AMEF-
uri vor fi folosite de ANAF 
pentru analiză şi control de la 

d is tanţă,  ast fe l  
încât să conducă la 
r e d u c e r e a  
s u b s t a n ţ i a l n  a  
n u m ă r u l u i  
controalelor fizice 
inopinate ş i  la  
c o n c e n t r a r e a  
ver i f i că r i lo r  pe  
zonele de r isc 
identificate.

Noul sistem va 
p e r m i t e  
recunoşterea unor 
t ipare şi le va 
semnala pe cele 
disfuncţionale sau 
atipice. Interfaţa 

folosită de inspectorii ANAF va 
permite filtrarea datelor pe mai 
multe tipuri de date: cod CAEN 
tip produs/ serviciu, CUI, 
sediu, adresă şi altele.

Platforma software a fost 
donată Ministerului Finanţelor 
Publice de către Asociaţia 
pentru Tehnologii Avansate.

Beneficiarii de fonduri europene vor transmite
 cererile la AFIR numai în format electronic 

De la 1 iulie

Repere teleormănene:

Grădina publică din 
Alexandria
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Alexandria, Teleorman, Str. Abatorului, Nr.1 bis   Tel./ Fax: 0247/312.854; 314.575
E-mail: maraflorica@yahoo.com

S.C. MARA PROD COM S.R.L.
FABRICA 

DE 
PREPARATE 

DIN 
CARNE

VĂ OFERĂ ZILNIC:
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Mail: maraflorica@yahoo.com   www.motel-restaurant-mara.ro

Cazare: În camere double sau single room

Organizăm: Nunţi, Mese festive, Simpozioane, Recepţii, Petreceri pentru copii

Mobil: 0723.148.613; Tel/Fax. Receptie motel: 0247.443.308
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Pentru susținerea probelor scrise, în județul 

Teleorman s-au înscris 2446 candidați, dintre care 
1784 sunt din promoția curentă, iar 662 candidați 
sunt din promoțiile anterioare.

La nivelul județului, s-au organizat 17 centre de 
examen.

Afișarea primelor rezultate, în centrele de examen 
și pe site-ul bacalaureat.edu.ro, este prevăzută 
pentru data de 30 iunie (până în ora 12:00). În 
conformitate cu prevederile art.5 și ale art.6 din 
Regulamentul UE 2016/679 privind protecția 
persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea 
datelor cu caracter personal și privind libera circulație 
a acestor date de abrogare a Directivei 95/46/CE 
(Regulamentul general privind protecția datelor- 
RGPD), precum și cu solicitarea Autorității Naționale 
de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter 
Personal, afișarea rezultatelor se va face cu 
anonimizarea numelui și a prenumelui candidatului.

Contestațiile pot fi depuse în aceeași zi, în 
intervalul orar 16:00 – 20:00, respectiv 1 iulie, în 
intervalul orar 8:00–12:00. Acestea pot fi 
depuse/transmise și prin mijloace electronice. În 
acest caz, candidații completează, semnează și 
depun/transmit prin mijloace electronice și o 
declarație-tip în care se menționează faptul că au luat 
cunoștință că nota acordată ca urmare a soluționării 
contestației poate modifica, după caz, nota inițială, 
prin creștere sau descreștere. Pentru candidații 
minori, declarația-tip este semnată și de către 
părinții/reprezentanții legali ai acestora.

Rezultatele finale vor fi făcute publice în data de 5 
iulie.

Probele încep la ora 9:00, accesul elevilor în săli 
fiind permis până la ora 8:30. În acord cu prevederile 
legale în vigoare, în sălile de clasă trebuie asigurate 
următoarele măsuri de prevenire și protecție: la 
intrarea în unitatea de învățământ a personalului 
didactic și a elevilor va fi măsurată temperatura (care 
nu va trebui să depășească 37,3 grade Celsius) de 
cadrul medical care va asigura asistența medicală pe 
durata desfășurării fiecărei probe; vor fi asigurate 
materiale și echipamente de protecție (covorașe 
dezinfectante, măști de protecție, substanțe 
dezinfectante pentru mâini etc); se realizează 

curățenia și dezinfectarea pardoselilor, a obiectivelor 
din sala de examen (pupitre, mese, scaune), clanța 
ușii, mânerul de la geamuri, pervazul ferestrei, prin 
ștergere cu apă și detergent, apoi cu substanțe 
biocide; în toate spațiile în care elevii vor susține 
probele scrise, vor fi afișate mesaje de informare cu 
privire la normele igienico-sanitare și de prevenire a 
infectării cu SARS-Cov 2; intrările/ieșirile, precum și 
sensul de deplasare pe coridoare către sălile de 
examen și spre alte încăperi sunt stabilite de unitatea 
de învățământ, semnalizate corespunzător și 
dezinfectate în mod regulat; existența, în regim 
permanent, de săpun, prosoape de hârtie, 
dispensere cu dezinfectant pentru mâini, care vor fi 
reîncărcate ori de câte ori este necesar; în sălile de 
clasă, examenele se vor desfășura prin stabilirea 
locurilor astfel încât să existe o distanță între 
elevi/candidați, pe rânduri și între rânduri, de 2 m unul 
față de celălal t ;  pupitrele/bănci le vor f i  
individualizate/prestabilite și, de asemenea, se va 
asigura reprezentarea grafică a situării acestora la 
intrarea în sală (oglinda sălii), astfel încât să se 
asigure cunoașterea și intrarea/localizarea, fără a 
parcurge toată suprafața sălii; asistenții care asigură 
supravegherea vor dirija candidatul direct către locul 
destinat.

Timpul destinat elaborării unei lucrări scrise este 
de trei ore, din momentul în care s-a încheiat 
distribuirea subiectelor fiecărui elev. Toate sălile de 
examen au în dotare camere funcționale de 
supraveghere video și audio. 

Pentru rezolvarea subiectelor, candidații vor folosi 
numai cerneală sau pastă de culoare albastră, iar 
pentru executarea schemelor și a desenelor, vor 
utiliza numai creion negru. Pentru probele scrise la 
Matematică și Geografie, candidații pot apela doar la 
instrumente de desen. La probele scrise, mijloacele 
de calcul sunt interzise, iar hârtia folosită este doar 
cea distribuită în sala de examen.

Pentru elevii care solicită și primesc, în cazuri 
justificate, aprobarea Comisiei Naționale de 
Organizare a Examenului de Bacalaureat în vederea 
susținerii probelor cu subiectul de rezervă, se 
organizează proba scrisă/probele scrise după 
finalizarea ultimei probe prevăzute în calendarul de 
desfășurare a Bacalaureatului.

Este interzisă introducerea în sălile de examen a 
unor obiecte precum: ghiozdane, rucsacuri, sacoșe, 
poșete etc. De asemenea, elevii vor fi informați că 
este interzis accesul în săli cu orice fel de lucrări: 
manuale, dicționare, notițe, însemnări etc., precum și 
cu orice mijloc electronic de calcul, de stocare de 
informații sau de comunicare (stick-uri de memorie, 
telefoane, tablete etc.).

În același timp, candidaților le este interzis să 
comunice între ei sau cu exteriorul, să transmită ori 
să schimbe între ei foi din lucrare, ciorne, notițe sau 
alte materiale care ar putea fi utilizate pentru 
rezolvarea subiectelor, pentru comunicare în interior 
sau cu exteriorul. 

Cei surprinși în aceste situații vor fi eliminați din 
examen, indiferent dacă materialele/obiectele 
interzise au fost folosite sau nu, indiferent dacă au 
fost introduse de aceștia ori de alți candidați, de cadre 
didactice din comisie sau de alte persoane și 
indiferent dacă ei au primit ori au transmis materialele 
interzise. Drept consecință, acești candidați nu mai 
au dreptul de a participa la următoarele două sesiuni 
ale examenului.

Pentru a fi declarat promovat, un absolvent de 
liceu trebuie să îndeplinească următoarele condiții, 
cumulativ: recunoașterea/echivalarea tuturor 
probelor de evaluare a competențelor lingvistice și 
digitale; susținerea tuturor probelor scrise și 
obținerea notei 5 (cel puțin) la fiecare dintre acestea; 
obținerea mediei 6 (cel puțin) la probele scrise.

Elevii aflați în izolare/confirmați pozitiv cu noul 
coronavirus vor susține examenul de Bacalaureat în 
etapa specială, începând cu data de 6 iulie. La 
această etapă vor participa doar absolvenții care au 
avut temperatura peste maximul admis, au fost in 
izolare, carantină, au afecțiuni cronice care pot crește 
receptivitatea sau severitatea afecțiunii în contextul 
pandemiei, sunt spitalizați/internați, în prima etapă a 
examenelor naționale, pentru diverse afecțiuni.

Ministerul Educației și Cercetării pune la dispoziția 
celor interesați linia TELVERDE 0800801100 pentru 
sesizarea eventualelor disfuncționalități pe durata 
probelor scrise. Numărul va fi disponibil în perioada 
22-25 iunie, între orele 8:00-16:00.

Cornelia RĂDULESCU

7EDUCAŢIE - CULTURĂ - SĂNĂTATE

2446 de absolvenți ai clasei a XII-a s-au înscris în Teleorman la Bacalaureat 

Vara vine cu multe bucurii, 
iar una dintre ele este că avem 
la dispoziţie multe fructe de 
sezon. Fructele de vară nu 
sunt doar delicioase, dar au şi 
m u l t e  b e n e f i c i i  p e n t r u  
sănătatea ta.

Consumul a 2-3 porţii de 
fructe zilnic este unul dintre 
cele mai bune moduri de a-ţi 
îmbunătăţi dieta şi starea 
generală de sănătate.

Pepenele verde este o 
excelentă sursă de vitamina A, 
C, E, D, niacină, tiamină, 
vi tamina B6, B12, acid 
pantotenic şi numeroase 
minerale precum fierul, calciul, 
m a g n e z i u l ,  m a n g a n u l ,  
potasiul, fosforul, zincul, 
seleniul etc. Antioxidanţii şi 
v i taminele conţ inute de 
pepene joacă un rol activ în 
prevenirea a numeroase tipuri 
de cancer, printre care 
cancerul de sân, colorectal, de 
prostată, de plămâni sau cel 
de col uterin. 

Conţinutul crescut de 
potasiu din pepenele roşu este 
extrem de important în 
prevenirea formării pietrelor la 
rinichi şi dizolvarea acestora 
prin reducerea concentraţiei 
de acid uric din sânge, iar apa, 
în concentraţie de peste 92% 
are proprietăţi diuretice, 
făcând din acest fruct un ajutor 
în procesul de detoxifiere şi 

slăbire.
Piersici le zemoase şi 

a romate  evocă  per fec t  
astmosfera de vară. Piersicile 
sunt cele mai gustoase în 
lunile iunie şi iulie şi sunt 
perfecte pentru zilele calde de 
vară. O singură piersică este 
suficientă pentru a acoperi 
necesarul zilnic de vitamina C. 
Deşi sunt trei sferturi apă, 
acest fruct zemos conţine şi nu 
mai puţin de 10 vitamine, C, E 
si K şi alte 6 tipuri de vitamina B 
(tiamină, riboflavină, vitamina 
B6, niacin, acid pantotenic, 
acid folic). Cu doar 60 de 
calorii, o piersică medie 
conţine mai mult de 20 de 
micronutrienţi, printre care se 
numără fibrele, vitaminele şi 
antioxidanţi, cu efect anti-
cancerigen şi anti-inflamator.

Caisele conţon din belşug 
fibre, care asigură un bun 
tranzit intestinal şi are uşor 
efect laxat iv,  prevenind 
tu lbură r i l e  d iges t i ve  ş i  
constipaţia cronică, precum şi 
apariţia ulcerului.

De asemenea, sunt bogate 
în minerale şi vitamine scare 
a s i g u r ă  p r o t e c ţ i a  ş i  
îmbună tă ţ i rea  sănă tă ţ i i  
och i lor,  iar  v i tamina C 
conţinută de caise întăreşte 
sistemul imunitar şi ne fereşte 
de infecţii şi viroze respiratorii.

Caisele conţin licopen, 

compus f i tochimic care 
previne instalarea anumitor 
forme de cancer, printre care şi 
cancerul de prostată, şi 
asigură o bună funcţionare a 
sistemului cardiovascular. 

Cireşele sunt considerate 
s u p e r - f r u c t e  d a t o r i t ă  
numeroaselor propietăţi pe 
c a r e  l e  a u :  d i u r e t i c e ,  
a n t i c a n c e r i g e n e ,  
antiinflamatorii, energizante şi 
regeneratoare. Acestea conţin 
mult potasiu, vitamina C şi sunt 
printre cele mai bogate 
alimente în antioxidanţi, care 
p ro te jează  ce lu le le  de  
acţiunea negativă a radicalilor 
liberi. Cireşele sunt unele 
dintre fructele cele mai sărace 
în calorii şi au un conţinut 
ridicat de apă. În acelaşi timp 
sunt bogate în nutrienţi, 
vitamine, minerale, care sunt 
esenţiale pentru o viaţă 

sănătoasă.
Prezenţa antocianinei – 

care le dă culoarea roşie – le 
face nu doar frumoase, ci 
aduce şi beneficii pentru 
sănătate. Studiile sugerează 
că antocianinele pot fi de ajutor 
în reducerea durerii şi a 
inflamaţiilor.

C e r c e t ă t o r i i  d e  l a  
Universitatea California au 
arătat că antocianinele din 
cireşe pot fi de ajutor şi în cazul 
durerilor de articulaţii. Există 
studii care susţin că te pot 
proteja de bolile de inimă. 
Cireşele au în compoziţie şi 
betacaroten (conţin de 19 ori 
mai mult betacaroten decât 
căpşunile şi afinele), care 
încet ineşte procesul de 
îmbăt rân i re ,  p ro te jează 
împotriva radiatţilor UV şi 
creşte imunitatea. Consumul 
de cireşe te ajută şi să scapi de 

disconfortul provocat de 
gastroenterită sau indigestie.

Şi pepenele galben este 
unul dintre fructele vedetă a 
sezonului, cu numeroase 
beneficii pentru organism, cel 
mai important fiind cel de 
hidratare. Bun pentru potolirea 
setei, hipocaloric şi foarte 
diuretic, pepenele galben 
ocupă un loc special în regimul 
alimentar al celor care ţin la 
siluetă. 

Pepenele galben conţine şi 
fibre, vitamina C şi beta-
caroten. În proporţie de 88%  
apă şi bogat în potasiu (300 
mg/100 g), fructul are o 
p r o n u n ţ a t ă  c a p a c i t a t e  
diuretică ce îl recomandă în 
lupta împotriva retenţiei de 
a p ă .  Î n  a c e l a ş i  t i m p  
f avo r i zează  e l im ina rea  
tox ine lo r  ş i  s t imu lează 
sistemul renal. Bucură-te de 
aroma delicioasă a pepenelui 
galben în salate de fructe sau 
în smoothie-uri!

Vişinele conţin substanţe 
nu t r i t i ve  p recum f i b re ,  
carotenoide, vitamina C şi 
potasiu, în timp ce au un nivel 
relativ scăzute în calorii, de 
doar 70 de calorii pe porţie. De 
asemenea, conţin melatonină, 
un hormon care joacă un rol 
esenţial în ciclul nostru de 
somn-trezire şi ne ajută să 
adormim. 

Cele mai bune fructe de consumat pe timpul verii
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De la Nistru, pân-la Tisa, tot românu` plânsu-mi-sa…
Dacă Românul plângea, mai mult ca sigur că şi Eminescu 

plângea. Doina lui a avut şi are o semnificaţie de seamă şi nu 
degeaba a rămas în memoria oamenilor. Dar nu despre asta 
vreau să scriu. Românul nostru a plâns în toate vremurile 
pentru că vremurile nu sunt niciodată în mâna omului, ci bietul 
om se află sub vremi. Românul a plâns sub turci, opresaţi de 
tătari, de greci, a vărsat lacrimi sub nemţi şi mai apoi sub cisma 
bolşevică. Viaţa în România a fost întotdeauna sinonimă cu 
chinul, lupta pentru trai, vaiete şi plâns. De tristă amintire a fost 
lipsa de libertate în sensul de mişcare, de a călătorii, de a 
scruta alte orizonturi. Cine putea părăsi ţara? Puţini aleşi dintre 
care puţini se mai înapoiau. După '89 am sperat cu toţii că va fi 
mai bine… A fost, un timp şi acum avem libertate de mişcare. 
Dar a venit criza şi am început  să ne plângem. De toate. De 
disponibilizări, de micşorarea pensiilor şi a salariilor, de 
scumpiri,  de chiria mare,  de ziua de ieri şi de frigul din casă. 
Am început să tânjim nişte timpuri apuse…  Hai să fim serioşi! 
Înainte de a ne plânge, de a ne văita, hai să vedem de unde am 
plecat şi unde s-a ajuns până acum şi să avem puţintică 
răbdare şi ceva optimism şi se vor înlătura şi neajunsurile de 
care ţara mai suferă în prezent.

Mihail TĂNASE

- Iubito, ii spune soțul soției lui, am invitat un prieten la 

cină.

- Ce? Esti nebun? Casa este o mizerie, nu am fost la 

cumpărături, toate felurile de mâncare sunt oribile, iar eu nu 

simt ca pot găti o masă de lux!

- Știu toate astea, raspunde sotul.

- Atunci de ce ai invitat un prieten la cină?

- Pentru că se gandea nebunul sa se insoare.

***

Un barbat se apropie de o femeie foarte frumoasa la un 

supermarket si ii spune.

- Stii, mi-am pierdut sotia in magazain, Poti sa stai cu 

mine de vorba cateva minute?

- De ce?

- Pentru ca de fiecare data cand stau de vorba cu o 

femeie frumoasa, sotia mea apare de nicaieri.

Pastila de râs

Un român cumpără anual 
patru săpunuri pe care 
cheltuie în medie 10 lei. Anual 
în România se cumpără 7.400 
de tone de săpun, ceea ce 
î n s e a m n ă  c ă  f i e c a r e  
consumator foloseşte în 
medie mai puţin de 400 de 
grame de produs, echivalentul 
a patru bucăţi de săpun solid, 
arată calculele ZF pe baza 
datelor oferite de compania de 
c e r c e t a r e  d e  p i a ţ ă  
Euromonitor.

Vânzările se referă însă 
atât la săpunul solid, cât şi la 
cel lichid care se vinde în 
gramaje mai mari.

Consumul cantitativ per 
capita în România este relativ 
similar cu cel din Polonia sau 
Cehia, şi nu cu mult sub cel din 
Germania, cea mai dezvoltată 
economie europeană.

Acesta este de altfel un 
indicator bun dat fiind că în 
valoare piaţa poate fi diferită şi 
din cauza preţurilor. Mai exact, 
dacă ar fi aliniate salariilor din 
fiecare ţară, preţurile ar trebui 
să fie local mai mici decât în 
aproape orice stat UE ţinând 
cont că un român câştigă în 
medie lunar 3.300 de lei (sub 
700 de euro), de aproape 
două ori mai puţin ca un 
polonez sau un ceh şi de patru 

ori mai puţin ca un neamţ. De 
multe ori însă, preţurile sunt 
aliniate în Europa, deşi 
salariile sunt diferite.

În ceea ce priveşte piaţa în 
valoare, ea este estimată în 
acest an la 216 mil. lei, cu 2% 
peste nivelul din 2019 şi cu 
circa 40% peste cel din 2008. 
Piaţa a crescut în această 
perioadă pe segmentul de 
săpun lichid, însă pe solid abia 
în 2020 este estimat primul 
avans după şase ani. Acesta 
poate fi pus pe seama 
pandemiei de Covid-19 care a 
făcut ca cererea pentru astfel 
de produse să crească 

puternic, mai ales în martie-
april ie când românii au 
cumpărat stocuri de săpun. 
În t re  t imp s i tuaţ ia  s -a  
normalizat.

Ascensiunea rapidă a altor 
produse, precum săpunul 
lichid, gelurile şi cremele de 
duş, scrub-urile au făcut ca 
vânzările de săpun solid să 
scadă în România în ultimii 
şase ani. Acum e aşteptată o 
revenire, însă nu există date 
dacă va  f i  o  reven i re  
temporară sau de durată, 
pandemia urmând să schimbe 
comportamentul de consum 
pe termen mai lung.

Vând casă în Alexandria, str. I. Creangă nr. 25 Bis, deschidere 12 m, suprafață 500 mp, 
compusă din 3 dormitoare, sufragerie, bucătărie, 2 băi, beci, centrală proprie. Preț negociabil. 
Telefon: 0721.217.130.

Anunţ

Grup Codrea SRL, cu sediul în Turnu Măgurele, J34/358/2003, CUI 15643144, pierdut 
Certificat constatator nr. 41440/03.09.2009 și Certificat de înregistrare seria B nr. 
2047353/10.09.2009. Le declar nule.

Anunţ

SC OLTEANU MOV CONSTRUCT SRL, titular al Planului Urbanistic Zonal - Construire 
spalatorie auto parter, platforma GPL, refacere imprejmuire si utilitati, amplasat in 
comuna Poroschia, str.Dunarii, cvartal 23, P 906, 907, judetul Teleorman , anunta publicul 
interesat cu privire la depunerea documentatiei tehnice pentru obtinerea Avizului de mediu 
pentru PLANUL URBANISTIC  ZONAL -  Construire spalatorie auto parter, platforma 
GPL, refacere imprejmuire si utilitati 

Observatiile publicului se primesc in scris la sediul APM Teleorman, str. Dunarii, nr. 1, zilnic, 
respectiv   luni  - joi 8.00-16.30/ vineri 8.00 – 14.00, in termen de 15 zile calendaristice de la 
aparitia anuntului 

Anunţ public nr. 2

Ambalate frumos, cu imagini atrăgătoare, mii de produse 
alimentare ne fură ochii, astfel încât le punem direct în coş, fără a 
mai căuta informaţii despre calităţile lor nutriţionale. Ţinând cont 
de informaţiile de pe etichete, am putea face alegeri mult mai 
sănătoase pentru organismul nostru.

Atenţie la termenul de valabilitate! Etichetele alimentelor au 
mai multe componente de care este obligatoriu să ţinem cont 
dacă dorim să avem un meniu sănătos. Printre cele mai 
importante se numără termenul de valabilitate. Dacă acesta este 
depăşit, nici o altă informaţie despre produs nu ne mai 
interesează. Mai dificilă este alegerea produselor gata preparate. 
În acest caz, data fabricării fie lipseşte, fie nu dovedeşte calitatea 
alimentelor, pentru că intervin alţi factori – condiţiile de păstrare. 
Aşadar, recomandarea noastră este să cumperi doar produse din 
locuri autorizate şi de la comercianţi de încredere. Asigură-te că 
până la momentul planificat pentru consum, produsul va fi în 
termenul de valabilitate. De exemplu, când cumperi un carton de 
30 de ouă, fii sigură că familia ta le va consuma până la data de 
expirare. Ca să nu dai greş, cumpără mai puţine şi mereu 
proaspete. Nu cumpăra alimente cu termen de valabilitate 
modificat sau ştampilat cu alte date decât cele originale. Nu te 
lăsa păcălită nici de oferte, unde sunt expuse produse cu 1-2 zile 
până la data expirării. Calitatea lor poate fi îndoielnică. 

Cercetează compoziţia produsului. Pe lista de ingrediente se 
regăsesc, în ordine descrescătoare a cantităţilor, toate 
elementele care alcătuiesc acel produs: materia primă, aditivii şi 
aromele folosite la fabricare. Fii vigilentă! Producătorii sunt 
ingenioşi: ne informează pe partea din faţă a ambalajului că vom 
consuma pate din ficat de gâscă, însă, în lista de ingrediente, 
descoperim că produsul conţine doar 20% din respectivul ficat. 
Cu E-urile ne-am obişnuit. Ştim că sunt aditivi alimentari, care 
sunt autorizaţi de Uniunea Europeană. Ele sunt folosite pentru ,,a 
da gust“ şi pentru a păstra alimentele mai mult timp. Unele 
substanţe pot deveni periculoase dacă sunt consumate în 
cantităţi mari. Încearcă să alegi produse care au o listă de aditivi 
mai scurtă. Dacă ştii că suferi de alergii, asigură-te că ai citit cu 
atenţie lista alergenilor menţionaţi.

România reală
Timpuri apuse

Cum citeşti corect eticheta 
produselor alimentare

Atunci când vine vorba de „viață fără 
bătrânețe”, genele bune ne ajută, însă acestea 
nu dezvăluie toată povestea noastră. Locul în 
care trăim are un efect major asupra posibilității 
de a ajunge până la respectabila vârstă de 100 
de ani, sugerează un nou studiu.

Oamenii de știință au descoperit că 
persoanele din Washington, SUA, care 
locuiesc în zone prietenoase pentru pietoni și 
comunități mixte au șanse mai mari de a 
ajunge la vârsta de 100 de ani. De asemenea, 
cercetătorii au mai descoperit că statutul socio-
economic are un impact puternic. O analiză 
adițională a arătat că zonele în care oamenii 
pot trăi mai mult sunt cele urbane și cele din 
orașe mici cu statut socio-economic ridicat.

 „Studiul nostru dovedește că factorii sociali 
și de mediu contribuie semnificativ de mult la 
longevitate”, a declarat unul dintre autorii noilor 
cercetări, Rajan Bhardwaj. Studiile anterioare 
estimau că factorii ereditari contau în proporție 

de 20% până la 35% pentru probabilitatea unui 
individ de a ajunge la vârsta de 100 de ani.

Cu alte cuvinte, atunci când trăim într-un 
mediu care susține îmbătrânirea sănătoasă, 
acest lucru afectează abilitatea de a ne învinge 
șansele genetice prin intermediul schimbărilor 
de stil de viață.

„Aceste descoperiri arată că viața în 
comunități mixte este foarte benefică pentru 
toți cei implicați. De asemenea, studiul nostru 
consolidează avantajele implementării zonelor 
vaste pietonale din marile centre urbane. 
Astfel, exercițiile fizice sunt mai accesibile 
pentru adulții în vârstă”, a mai adăugat 
Bhardwaj.

Totodată, cartierele care oferă diversitate 
mai mare de vârstă au tendința să fie situate în 
zone urbane. Acolo, adulții în vârstă nu se 
confruntă atât de mult cu izolarea și au parte de 
susținere mai mare din partea comunității.

Un român cumpără anual patru săpunuri 

Cheia longevității ar putea fi chiar locul 
în care trăim



1834: S-a născut Alexandru 

Odobescu, prozator și istoric 

român, membru al Societății 

Academice Române (d. 1895).

1867: S-a născut Iulian 

Marț ian ,  istor ic  român,  

membru al Academiei Române 

(d. 1937).

1897: S-a născut Alexandru 

Giugaru, actor român de teatru 

și film (d. 1986).

1907: S-a născut James 

Meade, economist englez, 

laureat al Premiului Nobel (d. 

1995).

1909: S-a născut Ovidiu Papadima, istoric și critic literar 

român (d. 1996).

1910: S-a născut Jean Anouilh, dramaturg francez (d. 

1987).

1923: A luat ființă, la București, Societatea Națională de 

credit Industrial, al cărei scop era stimularea dezvoltării 

industriale a țării.

1990: Republica Moldova își declară suveranitatea de stat.

1995: A murit Jonas Salk, medic american, creatorul 

vaccinului împotriva poliomielitei (n. 1914).

2011: A murit Peter Falk, actor american (n. 1927).
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Marţi 23 Iunie 2020

07:00 Telejurnal matinal 10:00 
Ca'n viaţă 11:00 Yanxi, palatul 
suspinelor 12:30 Tribuna partidelor 
parlamentare 13:00 Ediţie specială 
13:30 Catherine-bucătar la Roma 
14:00 Telejurnal 15:00 Maghiara de 
pe unu 17:00 Yanxi, palatul 
suspinelor 18:00 Nadine 18:50 
Aripile Nordului 20:00 Telejurnal 
21:00 România 9 22:00 Jocurile 
timpului 23:15 Telejurnal 00:00 
Aripile Nordului 

HOROSCOP - PROGRAM TV

Horoscop 23 Iunie

Este o zi buna 
p e n t r u  a  f a c e  o  
schimbare la care va 
ganditi de mult. Este 
p o s i b i l  s a  v i  s e  
propuna o colaborare 
a v a n t a j o a s a .  I n  
general, nu se intrevad 
probleme relationale.

In prima parte a 
zilei nu reusiti sa faceti 
tot ce v-ati propus. 
Este posibil sa faceti 
c u n o s t i n t a  c u  o  
persoana care va da 
ideea unei afaceri. Va 
sfatuim sa analizati 
bine propunerea.

Este foarte posibil 
sa se petreaca ceva 
deoseb i t  i n  p lan  
sentimental.Contextul 
a s t r a l  d e  a z i  
favorizeaza relatiile de 
parteneriat, intalnirile 
de afaceri si investitiile 
pentru camin. 

S u n t e t i  b i n e  
dispus, iar relatiile cu 
cei din jur decurg fara 
probleme. Chiar daca 
situatia financiara nu 
e grozava, puteti avea 
succes in societate si 
in activitatile legate de 
camin. 

Dimineată este  
posibil sa aveti o 
multime de probleme 
d e  r e z o l v a t .  
Organizati-va cat mai 
eficient!  Dupa-amiaza 
aveti ocazia sa puneti 
la cale o afacere pe 
cont propriu. 

Se pare ca va 
nemultumeste situatia 
financiara. Trebuie sa 
mai aveti rabdare. 
Puteti sa faceti un 
progres considerabil 
la locul de munca si 
chiar sa concepeti 
proiecte noi. 

Colaborati foarte 
bine cu un partener de 
afaceri si aveti sanse 
s a  n e g o c i a t i  o  
tranzactie excelenta. 
Relatiile cu persoana 
iubita ar putea trece 
pr intr -un moment 
delicat. 

Dimineata s-ar 
putea ca relatii le 
sentimentale sa fie 
mai incordate. S-ar 
putea sa fiti nevoit sa 
plecati intr-o calatorie 
in interes profesional 
care vi se pare relativ 
dificila. 

S-ar putea sa va 
tenteze ideea de a 
incepe o noua afacere 
pe cont propriu. Aveti 
sanse sa obtineti un 
profit frumos. Este 
m o m e n t u l  s a  l e  
dovediti tuturor ca 
puteti fi un bun coleg. 

BERBEC

Se pare ca sunteti 
i n t r - o  f o r m a  
intelectuala deosebita 
si va bucurati de 
admiratia si respectul 
celor din jur. Puteti 
a v e a  r e a l i z a r i  
deosebi te in plan 
profesional sau in 
afaceri. 

Creativitatea este 
la cote maxime si va 
ajuta sa aveti succes 
in tot  ce facet i .  
Planurile referitoare 
l a  o  i n v e s t i t i e  
serioasa incep sa 
prinda contur.  Aveti 
nevoie si de odihna.

In plan profesional 
reusiti cu usurinta sa 
v a  d o v e d i t i  
competenta.  Dupa-
amiaza aveti o discutie 
delicata cu un prieten, 
pe teme financiare. Ar 
putea fi vorba despre 
un imprumut. 

TAUR GEMENI RAC

LEU FECIOARĂ BALANŢA SCORPION

SĂGETĂTOR CAPRICORN VĂRSĂTOR PEŞTI

Semnificaţii istorice pentru 

07:00 Ştirile Pro Tv 10:30 
Vorbeşte lumea 13:00 Ştirile 
Pro Tv 14:00 Lecţii de viaţă 
15:00 La Maruţă 17:00 Ştirile 
Pro Tv 18:00 Ce spun românii 
19:00 Ştirile Pro Tv - Sport - 
Vremea 20:30 Las fierbinți 
21:30 Hai să fim polițiști! 23:30 
Ştirile Pro Tv 00:00 Animale 
fantastice şi unde le poţi găsi 
02:30 Arena bucătarilor

07:00 Observator 08:00 
Neatza cu Răzvan şi Dani 12:00 
Observator 14:00 Mireasa 
16:00 Observator 17:00 Acces 
direct 19:00 Observator - 
Spor t /Me teo  20 :30  As ia  
Express - Drumul elefantului 
00:00 Observator – Sport 00:30 
Xtra Night Show 01:30 Dragoste 
de tată 02:30 În puii mei 

08:15 Pastila de râs 09:15 
K o s e m  11 : 0 0  P u t e r e a  
dragostei 12:00 Știrile Kanal D 
13:00 În căutarea adevărului 
15:00 Teo Show  17:00 
Puterea dragostei 19:00 Știrile 
Kanal D 20:00 Mă numesc 
Zuleyha 22:00 Roata norocului 
00:00 Știrile Kanal D 01:00 
Puterea dragostei 03:45 În 
căutarea adevărului

07:20 Orgolii 10:00 Starea 
naţiei 11:30 Secrete de stil 
14:00 Camera de râs 15:05 
Focus 16:00 Orgolii - Starea 
sănătății 18:00 Focus 18 - 
Starea sănătății 19:00 Trăsniți  
20:00 Misterul din Iordania 
22:00 Starea naţiei 23:00 
Trăsniți 00:00 Misterul din 
Iordania 02:00 Cireaşa de pe 
tort 

09:15 La bloc 11:45 Cel mai 
lung drum 14:15 Yes Man - Un 
cuvânt poate schimba totul 
16:15 Visând la Jeannie... 
după 15 ani 18:15 La bloc 
20:30 Operatiunea de salvare 
22:15 Marea matoleală 00:00 
Operatiunea de salvare 01:45 
Marea matoleală 03:15 La 
bloc 06:00 La Maruţă

07:59 Paşort de România 09:00 
Toate pânzele sus!  10:00 Câştigă 
România! 11:00 Iubire dincolo de timp 
12:00 Telejurnal 13:00 Cultura 
minorităţilor 13:30  Regatul Sălbatic 
14:00 Paşaport de România 15:00 
Mușatinii - Cine pândeşte, a mai 
pândit 16:00 Iubire dincolo de timp 
17:00 România…în bucate 17:40 
Vara amintirilor 19:00 Telejurnal 
20:00 D'ale lu' Mitică 21:00 Destine 
ca-n filme 22:00 Câştigă România! 
23:00 Anatomia lui Grey 23:55 
Olimpiade de aur

08:00 Mașinării infernale 
10:00 Căpitanul Phillips 12:05 
Transformers 3 14:30 Matinal 
cu scandal 16:10 Nota perfectă 
17:40 În sălbăticie 20:00 Punct 
ochit,  punct...iubit! 21:35 Cod 
de acces: Swordfish 23:15 O 
logodnă foarte lungă 01:20 
Colecționarul de oase 03:15 
Black '47 04:50 Matinal cu 
scandal
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Vrei să fii zilnic la curent cu cele mai importante ştiri din judeţul tău, dar nu ai timp 
de pierdut pentru a sta la coadă la chioşcurile de ziare? De acum cotidianul MARA 
vine la tine acasă. Decupează talonul de abonament din ziar, achită în contul 
RO55CECETR0101RON0427628, deschis la CEC BANK Alexandria suma 
aferentă lunilor de abonament alese şi expediază talonul de abonament + copia 
chitanţei de plată pe adresa cotidianului MARA: Alexandria, Str. Libertăţii, nr. 271, Bl. 
L4 sau pe fax. 0347/80.44.48 sau poţi veni direct la sediul cotidianului şi de luna 
următoare ziarul MARA vine la tine la uşă.

Cotidianul MARA vine la tine acasă

Talon de abonament

Persoana fizică: Numele _______________ Prenumele ________________
Vârsta ______ Profesia __________________________________________ 
Persoană juridică: Nume firmă ___________________________________ 
Domeniul de activitate __________________________________________
CUI _____________ Cont __________________ Banca ________________
Vei primi abonamentul la adresa:
Str. _______________ nr ______ Bl. ______ Sc. ______ Et. _____ Ap. _____
Localitatea ________________ Cod poştal ____________ Judeţul _______
Tel _______________Fax _____________E-mail______________________
Doresc să achiziţionez un abonament la cotidianul MARA începând cu luna 

23 Iunie

Redactor şef: Emil PETRESCU
Secretar de redacţie: Dana PĂUNE

Redactori: Claudiu DUMITRACHE, Cornelia RĂDULESCU,  
Gheorghe PIETREANU, Ioan DUMITRESCU, 

Mihail TĂNASE, Carmen ROBESCU
Tehnoredactor: Ionuţ CĂRUŢĂ

Orice neregulă, orice problemă, orice necaz pot fi 
sesizate reporterului de servici la numărul de telefon: 0763.801.083

Alexandria, str. Libertăţii, nr. 271, bl. L4, jud. Teleorman 
Telefon director executiv: 0763.801.083

E-mail: ziarulmara@email.com
www.ziarulmara.ro

Tipărit la Tipografia “MARA”



Restaurantul “Riviera” din cadrul Complexului turistic “Mara” organizează la cererea 
dumneavoastră nunți, botezuri, simpozioane, baluri, banchete, orice tip de recepție și 
sărbătorirea oricăror evenimente din viața dumneavoastră.

În mod excepțional, Restaurantul “Riviera” vă oferă în anul 2020 posibilitatea de a 
organiza în zilele de sâmbătă și duminică nunți și botezuri, indiferent de numărul 
invitaților.

Pentru relații suplimentare vă așteptăm la sediul unității din zona Peco 

sau la telefon: 0723.148613.
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Echipa antrenată de Marius 
Șumudică, Gaziantep, a 
obținut dramatic un punct pe 
terenul lui Galatasaray, scor 3-
3. Alex Maxim a egalat în 
minutul 90+15!

Fatih Terim, blocat de 
Șumudică! Gaziantep a 
obținut un rezultat mare pe 
terenul lui Galatasaray, într-un 
meci cu 6 goluri

Gaziantep a condus cu 1-0, 
după golul marcat de Djilobodji 
în minutul 17. Falcao a egalat 
în minutul 36, iar Belhanda a 
dus-o pe Galatasaray în 
avantaj în minutul 40.

După pauză, Galatasaray a 
r ă m a s  î n  i n f e r i o r i t a t e  
numerică. Calik a fost eliminat 
direct, iar Mariu Șumudică a 
început din nou să spere într-
un rezultat pozitiv. Feghouli a 
majorat diferența în minutul 
66, iar totul părea terminat. 
Twumasi a relansat finalul 
partidei în minutul 78, când a 
înscris pentru 2-3.

Toșca și Maxim au fost 
integraliști

Gaziantep a avut forța să 
înscrie și golul al treilea, în 
minutul 90+4, dar reușita a fost 
anulată. Kayode a punctat în 

ultimele secunde, spre bucuria 
lui Marius Șumudică, dar golul 
a fost anulat de VAR pentru 
fault în atac!

S-a jucat până în minutul 

90+15, când Alexandru Maxim 
a egalat dintr-un penalty pe 
care tot el l-a obținut!

În urma acestui egal, 
Gaziantep rămâne pe locul 9, 
cu 34 de puncte. Rizespor se 

a f l ă  p e  p r i m u l  l o c  
retrogradabil, cu 28 de puncte. 
Galatasaray ocupă locul 4, cu 
51 de puncte. Bașakșehir e 
lider, cu 59 de puncte.

SPORT

Gabriel Bosoi, fostul jucător al echipei Poli Iași, a început 
un nou drum în viață, la doar 32 de ani, deși forma fizică și 
calitățile îl recomandau să mai evolueze mulți ani în Liga 1.

Născut în Brăila, fundașul dreapta a lucrat la formația din 
Moldova cu antrenori care au dat greutate fotbalului 
românesc și a asimilat de la fiecare aspecte care l-au întărit 
și l-au trasformat într-un om de bază al Iașiului, multe 
sezoane. 

Gabriel Bosoi: "Nu am avut noroc să am salariu de 
10.000 de euro pe lună"

Retras la finele sezonului trecut din fotbalul profesionist, 
Bosoi a plecat, asemenea multor sportivi români, pentru un 
trai mai bun în străinătate. A ajuns în Italia, la un oraș situat 
la 40 de kilometri de Rimini și a pășit cu fruntea sus spre o 
altă carieră. 

"Familia din partea soției este aici de aproape 20 de ani, 
stau foarte bine. Am luat în calcul și perioada după ce îmi voi 
încheia cariera de fotbalist, dar eu nu am avut noroc să am 
un salariu de 9.000-10.000 de euro pe lună, să pot pune 
ceva bani deoparte.

Am prins o perioadă cu destule probleme financiare și cu 
salarii foarte mici, așa că a fost greu să pui ceva deoparte, 
să poți face ceva când te lași de fotbal, să investești în ceva. 
În schimb, aici suntem bine, suntem fericiți, nu regret 
această decizie”, a mărturisit Bosoi, pentru Liga2.ro.

Gabriel Bosoi: "Am învățat să fac partea mecanică de la 
A la Z"

Bosoi lucrează într-o fabrică de generatoare și noua 
meserie îl provoacă. S-a adaptat rapid, susține că a învațat 
partea mecanică de la A la Z și, în timpul liber, își mai pune 
crampoanele pentru o echipă de amatori, din liga a șasea 
din Italia. 

"Este un lanț de mai multe fabrici, EPTA se cheamă 
grupul, se fac mai multe lucruri aici. De exemplu, se 
sudează fel și fel de materiale într-o parte, în altă fabrică se 
fac numai lucruri din plastic.

Avem încheiate contracte cu firme mari de mașini și le 
facem diferite accesorii din plastic, tot ce este pus din plastic 
pe o mașină. Și nu doar la mașini. Eu lucrez la Green Power, 
unde se fac generatoare de toate tipurile, mărimile și 
culorile.

Fac generatoare de curent. Se fac și mașini de irigat, fel 
de fel de mașini, dar eu mă ocup de generatoare de curent. 
Am învățat să fac partea mecanică de la A la Z, montez tot 
ce este de montat pe motor”, a mai spus Bosoi, pentru sursa 
mai sus citată. 

Bosoi demonstrează prin decizia luată că sportivii cu 
caracter puternic pot coti oricând spre o altă carieră, se pot 
adapta și se pot chiar bucura de noua meserie. Când iubești 
ceea ce faci, atunci totul pare mai simplu.

 „Joc fotbal la echipa locală, un fel de liga a 6-a, cum e 
liga județeană la noi. Dar aici e cu totul și cu totul diferit, chiar 
dacă este un nivel de amatori. În paralel lucrez în fabrică.

Patronul de la fabrică sponsorizează și echipa de fotbal 
și mi-a făcut un salariu bun pentru fabrică și fotbal. Sunt 
foarte mulțumit, chiar nu mă așteptam. Multă lume nu o să 
mă credă, dar câștig mai bine decât în prima ligă la Poli Iași. 
Și sunt și lângă familia mea”, a mai dezvăluit Bosoi, pentru 
Liga2.ro, câteva detalii despre motivaționala sa poveste de 
viață.

A fost om de bază la Poli Iași, 
acum lucrează într-o fabrică

 din Italia. "Montez tot ce e 
de montat pe motor"

Ludogorets își continuă 
dominația din Bulgaria! Echipa 
românilor Dragoș Grigore, 
Cosmin Moți și Claudiu Keșeru 
și-a asigurat astăzi al nouălea 
titlu consecutiv.

Cu Grigore titular, 
Keșeru intrat după 
p a u z ă  ș i  M o ț i  
rezervă, Ludogorets 
a învins-o pe Beroe, 
scor 2-1, și s-a 
distanțat la 14 puncte 
față de ocupanta 
l o c u l u i  s e c u n d ,  
CSKA Sofia, cu patru 
runde rămase de 
disputat.

L u d o g o r e t s  a  
reușit să egaleze 
recordul deținut de 
CSKA Sofia, care avea și ea 
nouă titluri de campioană 
cucer i te  consecut iv,  în  
perioada 1954-1962, potrivit 
Sportal.

Cosmin Moți, opt titluri cu 

Ludogorets! Keșeru și Grigore 
au cinci, respectiv două

Echipa românilor nu a 
pierdut niciun meci în acest 
campionat și a ajuns până în 
16-imile Europa League, acolo 

unde a fost eliminată de Inter 
Milano, scor 1-4, la general.

Cosmin Moți, aflat la 
Ludogorets încă din 2012, a 
ajuns la optulea titlu cucerit în 
Bulgaria. Claudiu Keșeru, care 

a reușit 18 goluri în acest 
s e z o n ,  a r e  d e j a  c i n c i  
campionate consecutive, în 
timp ce Dragoș Grigore, sosit 
în 2018 la bulgari, are două 
astfel de distincții.

Dacă Moț i  se 
poate mândri cu opt 
titluri consecutive, 
Keșeru are și el 
șapte campionate 
obținute succesiv, 
î n s ă  c u  e c h i p e  
diferite. După ce a 
cucerit titlul în Liga 1, 
c u  F C S B ,  î n  
s e z o a n e l e  
2 0 1 3 / 2 0 1 4  ș i  
2 0 1 4 / 2 0 1 5 ,  
atacantul a plecat în 
Bulgaria, unde nu a 

încheiat niciun sezon fără 
trofeu.

Î n  s e z o n u l  u r m ă t o r,  
Ludogorets va evolua în 
preliminarii le Champions 
League.

Terim, blocat de Șumudică! Meci extraordinar 
între Gaziantep și Galatasaray

Keșeru, Moți și Grigore sunt din nou 
campionii Bulgariei! Ludogorets a câștigat 

al nouălea titlu consecutiv
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